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 خالفٝ 

پیؾ زفتٝ   پص٘ٛتی   16تؼذاد  ْ پذیزفت.در ایغتٍاٜ تحمیمات وؾاٚرسی اردتیُ ا٘دا1391- 92در عاَ سراػی ایٗ تزرعی

ت ٙؼ  ٚ (آتیاری تز اعاط ٘یاس ٌیاٜ )ؽزایط تذٖٚ تٙؼ خؾىی  تا عٝ تىزاردر در لاِة طزح تّٛن ٞای وأُ تقادفی ٌٙذْ 

تزداؽ ت   ٔٛل غ در .ذارسیاتی ؽ (در ٔزحّٝ پز ؽذٖ دا٘ٝ لطغ آتیاری ٔزحّٝ ٌزدٜ افؾا٘ی ٚتا آتیاری وأُ )خؾىی آخز فقُ

ٝ  ٚسٖ دا٘ٝعٙثّٝ، طَٛ ارتفاع تٛتٝ، ففات ٞز یه اس وزت ٞای آسٔایؾی درٔحقَٛ   ػّٕى زد ، ط َٛ ٔی اٍ٘زٜ اَٚ،   در ع ٙثّ

تدشیٝ تٝ ِٔٛفٝ ٞای اف ّی ٚ   ؽأُ تدشیٝ ٚاریا٘ظ، ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٞا، ٔحاعثات آٔاری ؽذ٘ذ. ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔاطتیٛ دا٘ٝ ٚ

ت ٝ   16ٚ 13،11،2،10،14،4،15ص٘ٛتی پ ٞ ای ؽ ٕارٜ   ٔتؼّ ك ت ٝ   ٙؼ در ؽزایط فالذ ت ػّٕىزد تاالتزیٗ تدشیٝ والعتز تٛد.

ت االتزیٗ   درآسٔ ایؼ تح ت ت ٙؼ خؾ ىی     درٞىتارتٛد. ویٌّٛزْ 5231ٚ 5433،5247، 5557،5446 ،5793،5633تزتیة

 ویٌّٛزْ 2943ٚ 2938، 3259،3054،3047،2997 تٝ تزتیة 11ٚ 15،2،13،14،16 ص٘ٛتیپ ٞای ؽٕارٜػّٕىزد ٔزتٛط تٝ 

ٌ زٜٚ طثم ٝ تٙ ذی     چٟاررا در ص٘ٛتیپ ٞا ٚ ؽاخقٟای تحُٕ تٝ خؾىی، تز اعاط ػّٕىزد دا٘ٝ تدشیٝ والعتز تٛد. درٞىتار

 تطٛر وّی تز اعاط تدشیٝ ٞای ٔتؼ ذد آٔ اری    لزار ٌزفتٙذ. ٌزٜٚدریه  14ٚ 13،11،10،2،15 ص٘ٛتیپ ٞای ؽٕارٜوٝ  وزد

ؽ ٙاختٝ  ػّٕى زد ت اال    دارای ٚ خؾ ىی  تٝ ت ٙؼ  ص٘ٛتیپ ٞا سٌارتزیٗتٝ ػٙٛاٖ عا 14ٚ 2، 13،11،15ؽٕارٜ  ص٘ٛتیپ ٞای 

 ؽذ٘ذ.

 خؾىی، اردتیُ.تٝ  ، تحُٕص٘ٛتیپ ٞای خذیذٌٙذْ، : کلمات کلیدی

 

  مقدمه 

ٌٙذْ تٟارٜ پا وٛتاٜ ٚ پاتّٙذ  ٞای ٚاریتٝاس  ؼذادی ت در آسٔایؾی وٝ تٝ ٔٙظٛر تزرعی ٔماٚٔت تٝ خؾىی[ 2]تٝ ٘مُ اس  فیؾز

تیٕار ٞای خؾىی ػّٕىزد دا٘ٝ را تطٛر ٔؼٙی داری  وٝ ٕٞٝ ٌزفت٘تیدٝ  ؾىی ٔختّف ا٘داْ داد،در ٔحیط ٞای تا ؽذت خ

در  تیٕار ٞای خؾىی ٔالیٓ تز ٔٙدز تٝ واٞؼ ٘غثی تیؾتز ٚسٖ دا٘ٝ ٞا در ٔمایغٝ تا تؼذاد دا٘ٝ ؽذ٘ذ. واٞؼ ٔی دٞٙذ.

تؼذاد ، خؾىیتٙؼ  عٙا ٚ ٕٞىاراٖ  در ؽزایط تٝ ػمیذٜ آ .[1]فٛرتی وٝ خؾىی ؽذیذ تؼذا دا٘ٝ را تطٛر ٘غثی واٞؼ داد

ٞارا واٞؼ دادٜ  عٙثّٝخؾىی در ٔزحّٝ رؽذ رٚیؾی تؼذاد تاِمٜٛ  ذ.٘دا٘ٝ تیؾتزیٗ إٞیت را دارٞشار دا٘ٝ در عٙثّٝ ٚ ٚسٖ 

 در ٔطاِؼٝ ای تا تزرعی اثز تیٕار خؾىی در عٝٔحمماٖ  .[3د]تاػث واٞؼ ا٘ذاسٜ دا٘ٝ ٔی ؽٛ ٚ در ٔزحّٝ تؾىیُ ٌُ،

ٚ تیٕار خؾىی  ٘ذارددا٘ٝ اثزی  دٔزحّٝ اس رؽذ ٌیاٜ ٌٙذْ تٟارٜ ٘ؾاٖ داد٘ذ وٝ تیٕار خؾىی در ٔزحّٝ پٙدٝ دٞی تز تؼذا

ٕٞچٙیٗ اػالْ وزد٘ذ  .ٔی دٞذ را واٞؼ دا٘ٝ ٚ ػّٕىزد ٔی ؽٛددر ٔزحّٝ ظٟٛر عٙثّٝ تاػث واٞؼ تؼذاد دا٘ٝ در عٙثّٝ 

 .[1]ی خؾىی لزار ٕ٘ی ٌیزدوٝ ٚسٖ دا٘ٝ تحت تاثیز ٞیچیه اس تیٕار ٞا

تا ٔمایغٝ ٌٙذْ ٞای دٚرْٚ عٛریٝ ٚ ٔذیتزا٘ٝ ای تحت ؽزایط ٘یٕٝ خؾه ٔذیتزا٘ٝ ای  ٕٞچٙیٗ در تحمیمات دیٍزی      

در ٌٙذْ ٞای عٛریٝ  تٝ ایٗ ٘تیدٝ رعیذ٘ذ وٝ یه رفتار وأالً ٔدشا در راتطٝ تا اخشای ػّٕىزد در دٚ ٘ٛع ٌٙذْ ٚخٛد دارد.

در ٌٙذْ ٞای عٛریٝ ػّٕىزد  .[7]ٚسٖ دا٘ٝ تاػث ػّٕىزد تیؾتزٔی ؽٛد، ر عٙثّٝ ٚ در ٌٙذْ ٞای ٔذیتزا٘ٝ ایتؼذاد دا٘ٝ د
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ایٗ اعتزاتضی تیؾتزاس ٔىا٘یغٓ تحُٕ ٘اؽی ٔی ؽٛد تا  تٛد. رعیذٌی در تا تأخیز ٕٞزاٜ تیؾتز ٔزتٛط تٝ دٚرٜ رؽذ طٛال٘ی

ٌٙذْ ٞای  . درْ ٞا تٝ خاطز عاسٌاری فِٙٛٛصیىی تا ٔحیط اعتیؼٙی ػّٕىزد تاال در ایٗ ٌٙذ خؾىی،اس  ٔىا٘یغٓ فزار

ٕٞچٙیٗ در ٌٙذْ ٞای عٛریٝ  .[6]ػّٕىزد تاالیی دار٘ذ ٚ سٚدرط تز٘ذ، ٔذیتزا٘ٝ ای ٌزٜٚ ٞایی وٝ سٚد تز عٙثّٝ ٔی دٞٙذ

در ٌٙذْ دٚرْٚ  ٘ؾاٖ داد٘ذ وٝ تٙؼ خؾىیتحمیمات .  [4]پٙدٝ دٞی تاال ٚ اعتمزار عزیغ تاػث افشایؼ ػّٕىزد ٔی ٌزدد

 تؼذاد دا٘ٝ در عٙثّٝ تارٚر، ایٗ واٞؼ اس طزیك وٓ ؽذٖ تؼذاد عٙثّٝ تارٚر در ٚاحذ عطح،ٔی ؽٛد.  ػّٕىزد تا ػث واٞؼ

ٕٞچٙیٗ اػالْ وزد٘ذ وٝ تحُٕ تٝ خؾىی ٔحمماٖ  .[6]ؽاخـ تزداؽت ٚ واٞؼ ٚسٖ دا٘ٝ ایداد ؽذ تؼذاد دا٘ٝ در عٙثّٝ،

 [.5]تتا عٙثّٝ دٞی عزیغ درارتثاط اع
 ٚاخذ دٚ ٔحیط را در تایذ آٟ٘ا تٝ خؾىی، ٔتحُٕؽٛد وٝ تزای ا٘تخاب ص٘ٛتیپ ٞای  استزرعی ٞای فٛق چٙیٗ اعتٙثاط ٔی

 یزیٌ ٘یشا٘ذاسٜرا  ففات ٔٛرفِٛٛصیىی دیٍزی ،دا٘ٝ ػّٕىزدتز ػالٜٚ عپظ ٔطاِؼٝ دلیك لزارداد. تٙؼ ٚ تذٖٚ تٙؼ ٔٛرد

تحُٕ ففات ٔختّف ٚ ٘یش ؽاخـ ٞای  تٝ تزرعی رٚاتط ٔٛخٛد تیٗ ػّٕىزد، ٕ٘ٛد ٚ تٝ وٕه رٚؽٟای آٔاری چٙذ ٔتغیزٜ

داؽتٝ ٚ ٚراثت پذیزی تاالیی دار٘ذ  تحُٕ ٞای درٟ٘ایت ففاتی وٝ ٕٞثغتٍی تاال تا ػّٕىزد ٚؽاخـ خؾىی پزداخت. تٝ

 تٝ ػٙٛاٖ ٔؼیارٞایی در خٟت افشایؼ ػّٕىزد ٚ ٔماٚٔت تٝ خؾىی پیؾٟٙاد ٕ٘ٛد.
 

 هامًاد ي ريش  

در لاِة  1391-92 یدر عاَ سراػ ُیاردت یوؾاٚرس ماتیتحم غتٍاٜیا یٌٙذْ دراراض ؾزفتٝیپ پیص٘ٛت 16تا  تحمیك حاضز

 -ُیخادٜ اردت 12 ّٛٔتزیاردتیُ در و غتٍاٜیا اخزا ؽذ. یاریآت ٓیدر عٝ تىزار تحت دٚ رص یوأُ تقادف یطزح تّٛن ٞا

 تا ٕتزیّیٔ 307 یٔتٛعط تار٘ذٌ ففز تٛدٜ، زیدر سٔغتاٖ اوثزاً س ٔاد ت.خؾه عزد اع ٕٝی٘ ٓیالّ یخّخاَ ٚالغ ؽذٜ ٚدارا

pH  7/7خان حذٚد ٚ pH  ػزك  مٝیدل 15درخٝ ٚ  38در  ایٔتز اس عطح در 1350تا ارتفاع  غتٍاٜیاعت.ایٗ  ا 1/7آب

ٔتز تٛد  6تٝ طَٛ  عا٘تیٕتزی 60ٞز وزت آسٔایؾی ؽأُ دٚ پؾتۀ  لزار دارد. یطَٛ ؽزل مٝیدل 20درخٝ ٚ  48ٚ  یؽٕاِ

 2/7دا٘ٝ در ٔتزٔزتغ ٔٙظٛرؽذ.ٔغاحت ٞز وزت  500عا٘تیٕتز تز ٔثٙای تزاوٓ  15ردیف تٝ فافّٝ  3ٚ تز رٚی ٞز پؾتٝ 

عالۀ تقادفی اس عطح سٔیٗ تا ا٘تٟای آخزیٗ عٙثّچٝ تز حغة عا٘تی ٔتز  10ٔتزٔزتغ در٘ظز ٌزفتٝ ؽذ. در ٞزوزت ارتفاع 

عالۀ تقادفی اس  10اسٜ ٌیزی ؽذ.ٕٞچٙیٗ تذٖٚ در ٘ظز ٌزفتٗ ریؾه ٞا،طَٛ عٙثّۀ تذٖٚ در ٘ظز ٌزفتٗ ریؾه ا٘ذ

ٞز یه اس وزت  درتزداؽت ٔحقَٛ  ٔٛلغدر اِٚیٗ ٌزٜ عٙثّٝ تا ٘ٛن آٖ تز حغة عا٘تیٕتز ٔٛرد ا٘ذاسٜ ٌیزی لزار ٌزفت.

 ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔاطتیٛ دا٘ٝ ٚ ّٕىزدػ، طَٛ ٔیاٍ٘زٜ اَٚ، در عٙثّٝ ٚسٖ دا٘ٝعٙثّٝ، طَٛ ارتفاع تٛتٝ، ففات ٞای آسٔایؾی

-تٛعط ٘زْ تدشیٝ تٝ ِٔٛفٝ ٞای افّی ٚ تدشیٝ والعتز ؽأُ تدشیٝ ٚاریا٘ظ، ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ ٞا، ٔحاعثات آٔاری ؽذ٘ذ.

 ا٘داْ ؽذ. MSTATC  ٚSAS افشار

 
 وتایج ي بحث

ذ اس آسٔ ٖٛ ٘زٔ اَ ت ٛدٖ دادٜ ٞ ا  ٚ     تدشیٝ ٚاریا٘ظ ٚ ٔمایغٝ ٔیاٍ٘یٗ دادٜ ٞای حافُ اس ارسیاتی خقٛفیات ٔٛرد ٘ظز تؼ  

ا٘د اْ ؽ ذ.٘تایح تدشی ٝ     ٚ تاٞٓ تطٛر خذاٌا٘ٝ MSTATC  ٚSASیىٙٛاختی ٚاریا٘ظ درٖٚ تیٕاری تا اعتفادٜ اس ٘زْ افشار 

در تیٗ ص٘ٛتیپ ٞای ٔٛرد ٔطاِؼٝ  .در خذَٚ آٚردٜ ؽذٜ اعت ٚ تٙؼ ٚاریا٘ظ تزای ٞز وذاْ اس ففات در ؽزایط تذٖٚ تٙؼ

یٗ ص٘ٛتی پ ٞ ا اس ٘ظ ز    ت   أ ا  دی ذٜ ؽ ذ.   %1اختالف ٔؼٙ ی دار درع طح احتٕ اَ     ٘ظزػّٕىزد دا٘ٝ،تؼذاد دا٘ٝ درعٙثّٝ، سا

تطٛر وّی اختالف ات   ٚ ٚسٖ دا٘ٝ در عٙثّٝ اختالف ٔؼٙی داری ٚخٛد ٘ذاؽت. سیز عٙثّٝ )پذا٘ىُ( ٔیاٍ٘زٜ اَٚ طَٛ،تیٛٔاط

 وٝ در ت یٗ آٟ٘ ا تف اٚت ٞ ای ص٘تیى ی ٚخ ٛد دارد.       تٛدتیاٍ٘ز ایٗ ٘ىتٝ ثز ففات ؤؾاٞذٜ ؽذٜ در تیٗ ص٘ٛتیپ ٞا اس ٘ظز ا

ٝ ٔزتٛط تٝ ٚسٖ دا٘ٝ در عٙثّٝ ٚ تؼذاد دا٘ٝ در عٙثّٝ ٚ وٕتزیٗ ٔمذار آٖ ٔزتٛط ت ٝ ارتف اع    C.Vتیؾتزیٗ ٔمذار   ت ٛد.  تٛت 
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زد دا٘ٝ تٛد٘ذ.ایٗ ص٘ٛتی پ  دارای تاالتزیٗ ػّٕى درؽزایط تذٖٚ تٙؼ تٝ تزتیة13،11،2،10،14،4،15ٚ16ؽٕارٜ یص٘ٛتیپ ٞا

َ    ات ٘یش اس ارسػ تاالیی تزخٛردار تٛد٘ذ.فٞا اس ٘ظز اوثز ف  ٘تایح حافُ اس  تدشیٝ ٚاریا٘ظ در ؽ زایط دارای ت ٙؼ در خ ذٚ

ٝ در تیٗ ص٘ٛتیپ ٞا ٔٛرد ٔطاِؼٝ اس٘ظز ػّٕىزد دا٘ٝ ،ارتفاع  ٘ؾاٖ دادٜ ؽذٜ اعت. ،طَٛ ع ٙثّٝ ٚ تؼ ذاد دا٘ ٝ درع ٙثّٝ     تٛت 

دی ذٜ ؽ ذ.در   %5اختالف ٔؼٙی دار در عطح احتٕاَتیٛٔاط ٘یشاس ٘ظز . ٔؾاٞذٜ ؽذ%1ی داری در عطح احتٕاَاختالف ٔؼٙ

ٝ  ، سیز عٙثّٝ )پذا٘ىُ( تیٗ ایٗ ص٘ٛتیپ ٞا اس ٘ظز طَٛ ٔیاٍ٘زٜ اَٚ ،ٚسٖ ع ٙثّٝ ٚ ٚسٖ ٔی اٍ٘زٜ اَٚ سی ز    ٚسٖ دا٘ ٝ در ع ٙثّ

ٚ تؾتزیٗ ٔمذار آٖ ٔزتٛط ت ٝ   تٛتٝٔزتٛط تٝ ارتفاع  C.V.ذاروٕتزیٗ ٔم اختالف ٔؼٙی داری ٔؾاٞذٜ ٘ؾذ. عٙثّٝ )پذا٘ىُ(

٘ؾ اٖ ٔ ی    . ٘ت ایح ت ٛد واٞؼ ٔیاٍ٘یٗ،تیؾتز  C.V.ٔمذار وٓ آتی تٙؼٚاخذ  تطٛر وّی در ؽزایط  ٚسٖ دا٘ٝ در عٙثّٝ تٛد.

.ایٗ تٛد٘ ذ  درؽزایط دارای تٙؼ تٝ تزتیة است االتزیٗ ػّٕى زد تزخ ٛردار    15،13،14،2،11ٚ16ؽٕارٜ  یدٞذ وٝ ص٘ٛتیپ ٞا

 . تزخٛردارتٛد٘ذ اوثزففات ٘یش اس ارسػ تاالیی ٘ظز ص٘ٛتیپ ٞا اس

 
یٗ در یه آسٔایؼ تٝ ٔٙظٛر ارسیاتی ارلاْ ٚ الیٗ ٞای ٔختّف عٛیا در دٚ ؽزایط ٚاخذ تٙؼ ٚ فالذ تٙؼ،ت أیٗ سادٜ      

ارلاْ ٚ الیٗ ٞای ٔٛرد ٔطاِؼٝ اس ٘ظز ػّٕىزد دا٘ٝ،تؼذاد دا٘ٝ در عٙثّٝ،تؼذاد غالف ٚارتفاع تٛتٝ اختالف ٔؼٙی داری 

ؽزایط ٔختّف تٙؼ وٓ آتی در عٝ عاَ  5ٚاریتٝ ٌٙذْ ٔؼِٕٛی را در 18(در یه تحمیك 51ٚ ٕٞىاراٖ) پّت ٔؾاٞذٜ وزد.

س٘ظزارتفاع تٛتٝ،ٚسٖ ٞشار دا٘ٝ،ػّٕىزد دا٘ٝ ٚ سٔاٖ رعیذٌی اختالف ٔؼٙی دار ارسیاتی وزد.تیٗ ٚاریتٝ ٞای ٔٛرد ارسیاتی ا

ٔؾاٞذٜ ؽذ.در ؽزایط تٙؼ ٔتٛعط ػّٕىزد دا٘ٝ تا ٚسٖ ٞشار دا٘ٝ تیؾتزیٗ ٕٞثغتٍی را ٘ؾاٖ داد.آٟ٘ا اظٟار داؽتٙذ وٝ در 

ای تز رٚی دٚ  ٝدر ٔطاِؼ (90)ًٚ ص ا٘ؽزایط ٔالیٓ تٙؼ اس ایٗ ففت ٔی تٛاٖ در تٟثٛد ػّٕىزد دا٘ٝ اعتفادٜ وزد. یاً٘ 

تحت تٙؼ وٓ آتی تؼذ اس ٌزدٜ افؾا٘ی در دٚ  I/J  (Indica/Japonica)( ٚ یه ٞیثزیذ(I/I  Indica/indicaٞیثزیذ

عاَ،تیٗ ٞیثزیذٞای ٔٛرد ٔطاِؼٝ اس ِحاظ طَٛ دٚرٜ پزؽذٖ دا٘ٝ،ػّٕىزد دا٘ٝ،ٚسٖ دا٘ٝ اختالف ٔؼٙی دار ِٚی اس ِحاظ 

تا داؽتٗ پتا٘غُ آب تزي تاال ٚ ا٘تماَ وزتٗ اس  I/Jدر ٔتزٔزتغ اختالف ٔؼٙی داری تذعت ٘یاٚرد.ٞیثزیذ  تؼذاد پا٘یىَٛ

 .پا٘یىَٛ پز ٚ ػّٕىزد تاال داؽت I/Iتزي پزچٓ تٝ دا٘ٝ ٞا درؽزایط تٙؼ ٘غثت تٝ ٞیثزیذ 

 تجسیه ياریاوس مرکب شوًتیپ های مًرد مطالعه گىدم در دي شرایط  بدين تىش ي تىش  1جديل 

 منابع

 تغییر  

 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات    

طول  ارتفاع بوته 

 سنبله

طول میانبرگ 

 اول

عملکرد 

 دانه

 وزن دانه در سنبله ماسبیو

Aشرایط-

 آبیاری

1 *5/596 ns17/7 ns7/147 ** 2/134 * 27/9 **8/2 

 14/0 46/0 12/0 12/22 44/2 7/37 4 اشتباه

B67/0 * 65/0 ** 81/27 ** 14/3 ** 01/211** 11 ژنتوتیپ ns 09/0 
AB 11 ns04/30 ns18/0 ns54/4 ns12/0 ns14/0 ns04/0 
 05/0 19/0 09/0 34/12 56/0 8/29 06 (2خطا)

 16.1 14.3 7.7 9.6 8.7 70.5 ضریب تغییرات

 ، ** ٚ *ns تاؽذ.ٚ غیز ٔؼٙی دار ٔی  0.01ٚ  0.05 احتٕاَ عطح در داری ٔؼٙی تٝ تزتیة 
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 بدين تىش ي تىش شوًتیپ گىدم در دي شرایط  11دوديگرام  – 1شکل 

 گیریوتیجه

تٙ اتزایٗ تٙ ٛع    ٘ؾاٖ داد وٝ تیٗ ارلاْ ٔٛرد ٔطاِؼٝ اس ِحاظ اوثز ففات تفاٚت ٔؼٙی داری ٚخ ٛد دارد.  ح تحمیك حاضز٘تای

طَٛ عٙثّٝ  طَٛ ٔیاٍ٘زٜ اَٚ، تؼذاد دا٘ٝ در عٙثّٝ، ٚسٖ عٙثّٝ، تیٛٔاط، لاتُ تٛخٟی تزای ففات ارتفاع  تٛتٝ،ػّٕىزد دا٘ٝ،

در ؽ زایط ت ذٖٚ ت ٙؼ ٚ     13،11،2،10،4،14،15ٚ16ص٘ٛتیپ ٞ ای ؽ ٕارٜ،   اؽت.در تیٗ ص٘ٛتیپ ٞای ٔٛرد ٔطاِؼٝ ٚخٛد د

در ؽزایط  ٚاخذ تٙؼ دارای تیؾتزیٗ ػّٕىزد تٛد٘ذ. تز اعاط ٕ٘ٛدار عٝ تؼ ذی   11،14ٚ16، 13،2، 15ص٘ٛتیپ ٞای ؽٕارٜ

ؽ ذ٘ذ ٚ تٙ اتزایٗ    اس ٘ظز ؽاخـ ٞای تحُٕ تٝ خؾىی ٘یش اس ارسػ تاالتزی تزخ ٛردار  15،13،14،11،2ص٘ٛتیپ ٞای ؽٕارٜ

٘تیدٝ ٌزفت وٝ ػّٕىزد دا٘ٝ تیؾتز تحت  ٔی تٛاٖ چٙیٗتٙاتزایٗ، تزای ٞز دٚ ٔحیط ٚاخذ ٚ فالذ تٙؼ لاتُ تٛفیٝ ٞغتٙذ.

تٙ اتزایٗ،اس ای ٗ    .تؼذاد دا٘ٝ درعٙثّٝ اس تیؾتزیٗ اثز ٔغتمیٓ تزخٛردار تٛد.تٛدٜ اعت عٙثّٝٚ ٚسٖ  دا٘ٝ در عٙثّٝ تاثیز تؼذاد

تیؾ تزیٗ   و ٓ آت ی   تٙؼ. ٝ ػٙٛاٖ ٔؼیاری خٟت ٌشیٙؼ ص٘ٛتیپ ٞا تزای افشایؼ ػّٕىزد دا٘ٝ اعتفادٜ وزدففت ٔی تٛاٖ ت

اس  داؽت ٚ تٙاتزایٗ تیؾتز اس عایز ففاتعٙثّٝ  طَٛٚ در عٙثّٝ  ٚسٖ دا٘ٝ ،در عٙثّٝ ،تؼذاد دا٘ٝدا٘ٝ تاثیز را تز رٚی ػّٕىزد

                                    ٔحیط ٔتاثز ؽذ٘ذ.
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